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Beste ouders/verzorgers,




Wist u dat…
 de eerste periode erop zit?
 de kinderen hard gewerkt hebben?
 uw bijdrage op prijs is gesteld?
de kinderen de vakantie verdienen?
de juffen en meesters ook even lekker gaan
uitrusten?

Financiën vanuit de Ouderraad…
De ouderraad beheert de gelden van de
ouderbijdrage en de TSO bijdrage. Vorige week
heeft de penningmeester Matthijs van den Broek, na
controle door een externe kascommissie, het vorige
schooljaar financieel afgerond en de begroting
2017-2018 gepresenteerd. De OMR (ouders) heeft
vragen gesteld, de stukken goedgekeurd en de
ouderbijdrage voor schooljaar 2017-2018
vastgesteld. U leest hieronder er meer over. Met
dank aan het werk van de kascommissie, de ouders
van de MR. En veel dank aan de penningmeester
voor het werk het hele jaar door!
Financiën OR 2016–2017/ Begroting 20172018…
Ten behoeve van allerlei
activiteiten, zoals het
schoolreisje, het kerstfeest,
cultuuruitstapjes, carnaval, de
Kinderboekenweek, de overblijf,
enz., enz., wordt er een Ouderbijdrage gevraagd aan
de ouders van €80 per jaar. Voor kinderen uit groep
8 bestaat nog een extra bijdrage van €90 voor het
schoolkamp. Daarnaast wordt er door de Ouderraad
een bedrag van €80 gevraagd in verband met het
overblijven van alle kinderen en inzet daarvoor van
Mirakel. De Ouderraad besteedt dit gedurende het
schooljaar volgens een door de Directie en
Medezeggenschapsraad goedgekeurde begroting.
Na afloop van het schooljaar worden de
financiële cijfers en de administratie gecontroleerd
door de door de Directie benoemde kascommissie.
De gecontroleerde en goedgekeurde cijfers over het
afgelopen schooljaar 2016-2017 en de
goedgekeurde begroting voor dit schooljaar 20172018 worden hier ter inzage gepubliceerd.
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Toelichting…
In de afgelopen jaren heeft de Ouderraad een veilige
reserve opgebouwd. Aangezien deze reserve in
beginsel voldoende is om eventuele tegenvallers op
te vangen, begroot de Ouderraad jaarlijks meer
uitgaven dan inkomsten. Ook dit jaar laat echter
weer een klein plusje zien mede als het gevolg van
het prijs bewust zijn van alle leerkrachten en de
leden van de Ouderraad! Desalniettemin wordt ook
voor komend jaar bewust een afname van de
reserves begroot. Hier volgen de financiële cijfers
van de Ouderraad en apart ook de financiën van de
Overblijfadministratie, inclusief een korte
toelichting. Als er nog vragen zijn, dan kunt u mij
natuurlijk even e-mailen.
Matthijs van den Broek
Penningmeester Ouderraad
e-mail: stjozef.or@askoscholen.nl
Vaststelling ouderbijdrage…
Bij de start van ieder schooljaar worden door de
Ouderraad, Medezeggenschapsraad en Directie de
ouderbijdragen voor het nieuwe schooljaar
vastgesteld. De ouderbijdragen voor het huidige
schooljaar 2017-2018 zijn als volgt vastgesteld:
Ouderbijdrage
€ 80
Overblijfbijdrage
€ 80
Bijdrage schoolkamp groep 8 leerlingen
€ 90



Voor leerlingen in groep 1 t/m 7 betekent dit
een totaalbedrag van €160.
Voor leerlingen in groep 8 is het een bedrag van
in totaal €250.

Toelichting
Alle bijdragen zijn (wederom) voor het nieuwe
schooljaar ongewijzigd gebleven ten opzichte van
het schooljaar 2016-2017.
Automatische incasso/betaling…
Eind oktober/begin november vindt weer de
jaarlijkse incasso van de ouderbijdragen plaats.
Graag wil ik de ouders die (nog) geen machtiging
hebben afgegeven, uitnodigen om de
ouderbijdrage voor eind oktober 2017 te voldoen of
alsnog een machtiging af te geven. Het
machtigingsformulier treft u hierbij aan als bijlage.
Wilt u liever (nog) geen automatische incasso?
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Maakt u dan de ouderbijdrage voor uw
kind/kinderen
zo snel mogelijk over naar IBAN rekening
NL41 INGB 0002 8558 35 t.n.v.
Stichting Ouderraad Sint Jozefschool
Vermeld s.v.p. de naam van uw kind/kinderen
alsmede de klas waarvoor u de
Ouderbijdrage overmaakt.
Alvast bedankt!
Matthijs van den Broek
Penningmeester Ouderraad
Email: stjozef.or@askoscholen.nl
Wereldreligie Hindoeïsme…
Beste ouders en verzorgers,
Op de St. Jozefschool
behandelen we ieder jaar een
wereldreligie. In de periode
van 6 november tot en met
vrijdag 18 november besteden we aandacht aan het
hindoeïsme. Het is één van de oudste godsdiensten
in onze samenleving. Ontstaan uit India is het
hindoeïsme verspreid over de hele wereld en dus
ook hier in Amsterdam. Een belangrijk feest in het
najaar is het divali-feest. In een periode waar met
licht de donkere tijd met elkaar wordt doorgebracht.
Als school willen we ook aan dit feest aandacht
geven. Het sluit aan bij het St Maarten-feest. Er valt
veel meer te melden over het hindoeïsme, zoals de
vele goden, voorwerpen en verhalen. Dit gaan we
doen door een aantal lessen in de klas en natuurlijk
ook door de voorwerpen die we behandelen in een
les bij meester Wim. U wordt van harte uitgenodigd
om op donderdag 16 november om 8.30 uur tot aan
9.20 uur aanwezig te zijn. In het speellokaal laten
we ervaren wat uw kinderen hebben gezien,
gehoord en beleefd bij de materialen die we
bespreken bij de leskist hindoeïsme.
Namens de werkgroep identiteit,
Wim Wever
Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing
T 020 614 62 62 M 06 53 37 58 62 E w.wever@arkade.nl
I

www.arkade.nl

Brengen van de kinderen…
Tot de herfstvakantie vinden wij het in
het kader van ons Pedagogisch Klimaat
belangrijk dat u als ouder de
gelegenheid heeft ruim kennis te maken
met de nieuwe leerkracht(en) van uw
kind(eren). Daartoe hebben we in ons beleid
opgenomen dat u de eerste weken welkom bent uw
kind(eren) tot in het lokaal te brengen. Na de
herfstvakantie gaan we over op het brengbeleid
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voor de rest van het schooljaar.
Graag brengen wij u hieronder de ‘regels’ van dit
brengbeleid in herinnering:

Ouders van de groepen 1,2 en 3 brengen hun
kind(eren) in het lokaal. De leerkracht ontvangt
het kind en is direct beschikbaar voor het kind.

Ouders van de groepen 4 en 5 brengen hun
kind(eren) in school tot het lokaal. De
leerkracht staat bij de deur en ontvangt de
kind(eren) en is direct beschikbaar voor de
kinderen.

Ouders van de groepen 6, 7 en 8 brengen hun
kind(eren) tot de schooldeur. De leerlingen
lopen zelfstandig naar hun eigen lokaal. De
leerkracht staat bij de deur en ontvangt de
kinderen. De kinderen starten de dag zoals
afgesproken is.
Wij verzoeken u vriendelijk ons beleid hierin te
respecteren. U weet dat wij het belangrijk vinden
voor de ontwikkeling van de kinderen van
‘vertrouwd raken via loslaten naar zelfstandigheid’.
Na iedere vakantie (dus ook de eerste week na de
herfstvakantie;)) is de school weer een week open voor
brengende ouders/verzorgers om ’t contact op te
halen!
Schermen…

Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben
afgelopen weken twee introductielessen schermen
gekregen tijdens de gym. Onder leiding van meester
Daniël van Scherm Centrum Amsterdam hebben de
kinderen leren reageren, verdedigen en aanvallen in
een echt schermvest. Wat een spectaculair gezicht al
die kinderen met masker en wapen (floret) in de
gymzaal!
Interesse in gratis proeflessen (vanaf 6 jaar) bij
SCA? Kom langs op dinsdag & donderdag van
18.00 uur - 19.00 uur (<10 jaar) en dinsdag,
donderdag & vrijdag van 19.00 uur - 20.30 uur (>
11 jaar) in het Frans Otten Stadion, IIsbaanpad 43.
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Ben jij de nieuwe ZORRO?!
Meester Niels
Mini Marathon (weer) groot succes…
Maar liefst 326 kinderen,
waarvan ruim zestig St.
Jozefscholieren, hebben
zondag in Buitenveldert een
voorproefje gekregen van de
‘echte’ Marathon van Amsterdam. Tijdens een korte
route van een ruime kilometer liepen de kinderen
om het hardst voor de eer van de wijk. Daarna
klapten ze hun handen stuk om de kopgroep van de
marathonlopers aan te moedigen. Dankzij het
prachtige weer en het grote enthousiasme onder
zowel de deelnemers als begeleidende ouders was
het een fantastische ochtend! Bekijk hier de foto’s
op https://mmbuitenveldert.wordpress.com/
Speciale dank gaat uit naar Miranda, moeder van
Marbihon & Nathan, voor het begeleiden van onze
kids ter plaatse.
Meester Niels

Met vriendelijke groet,
Jeanette Voogt en Reina Atteveld
(directie)

Fijne herfstvakantie…

Het team wenst u en uw gezin een heerlijk
herfstvakantie toe. Dat alle dagen er maar tijd is
voor spelen en een wandeling in ons mooie bos!
Belangrijke data…















ma 23 okt t/m vr 27 okt
herfstvakantie…
 ma 6 nov start wereldreligie
Hindoeïsme…
do 16 nov ouderlesje Hindoeïsme….
ma 6 nov gr 8 gesprekken…
ma 6 nov gr 8 les tot 12.30u…
di 7 nov gr 8 gesprekken…
di 7 nov gr 8 les tot 12.30u…
do 9 nov gr 8 gesprekken…
do 9 nov gr 8 les tot 12.30u…
vr 10 nov gr 8 gesprekken…
vr 10 nov gr 8 les tot 12.30u…
(intekenen volgt)
ma 20 nov week mediawijsheid…
vr 24 nov studiedag 2
vr 1 dec sinterklaasfeest…
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